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I. Mely esetben lehet benyújtani?

Amennyiben egy adott  ügyben a bíróság már jogerős határozatot  hozott,  az ellen további
rendes jogorvoslatnak nincs helye. Ebben az esetben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény  (továbbiakban:  Be.)  által  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  a  jogerős
határozat ellen perújítási kérelem terjeszthető elő. Ez az űrlap erre szolgál.

II.  Mely  feltételek  fennállása  esetén  van  helye  perújítási  kérelem  
előterjesztésének?

Büntetőügyben  a  bíróságnak  csak  az  ügydöntő  határozatával  szemben  lehet  perújítási
kérelmet  előterjeszteni.  Ügydöntő  határozat a  vád  alapján  indult  eljárás  érdemi  befejező
okirata,  így  a  bűnösséget  kimondó,  vagy  felmentő  ítélet  és  Be.-ben  felsorolt,  az  eljárást
megszüntető  határozatok  egy  része.  Nem  ügydöntő  határozat,  s  így  perújítással  nem
támadható  pl.  az  előzetes  letartóztatással  kapcsolatos  végzés,  illetve  a  pótmagánvádló
vádindítványát elutasító végzés.

A bíróság jogerős ügydöntő határozatával befejezett büntetőeljárás esetén perújításnak van
helye, ha

1. az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot
hoznak  fel,  amely  valószínűvé  teszi,  hogy a  terheltet  fel  kell  menteni,  lényegesen  enyhébb
büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást
meg  kell  szüntetni,  vagy  a  terhelt  bűnösségét  meg  kell  állapítani,  vagy  lényegesen  súlyosabb
büntetést,  intézkedés  helyett  büntetést  kell  kiszabni,  vagy  büntetés  helyett  alkalmazott
intézkedésnél lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni;

2. a terhelttel  szemben ugyanazon cselekmény  miatt  több jogerős  ítéletet  hoztak,  vagy  a
terheltet nem a valódi nevén ítélték el;

3. az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;

4. az alapügyben a bíróság,  az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság tagja a  kötelességét a
büntető törvénybe ütköző módon megszegte;

5. az  alapügyben  az  ítéletet  a  Be.  XXV.  Fejezet  alapján  a  terhelt  távollétében  tartott
tárgyaláson hozták,

6. a  köztársasági  elnök  a  terhelttel  szemben  indult  büntetőeljárás  kegyelemből  történő
megszüntetéséről határozott.

A 3. és 4.  pont esetében perújításnak csak akkor van helye, ha a perújítási okként megjelölt
bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem
bizonyítottság hiánya zárta ki, és e bűncselekmény a bíróság határozatát befolyásolta.



Perújításnak  a  terhelt  terhére  csak  életében  és  csak  az  elévülési  időn  belül  van  helye.  A
perújítást  nem  zárja  ki,  hogy  a  terhelt  büntetését  végrehajtották,  a  terhelt  javára  szóló
perújítást pedig az sem, hogy a terhelt büntethetősége megszűnt.

Perújításnak  a  terhelt  terhére  csak  életében  és  csak  az  elévülési  időn  belül  van  helye.  A
perújítást nem zárja ki,  hogy a terhelt büntetését végrehajtották. A terhelt javára időkorlát
nélkül terjeszthető elő perújítási indítvány.

Bíróságnál  közvetlenül  perújítási  indítványt  az  ügyészen  kívül  csak  a  pótmagánvádló
terjeszthet elő. 

III. Milyen tartalommal kell a perújítási kérelmet előterjeszteni?

A perújítási  kérelemben meg kell  jelölni  azt  az ítéletet  ,  amely  ellen a perújítás irányul.  A
kérelemben meg kell jelölni az indítvány okát és bizonyítékait. 

IV. Ki nyújthatja be ezt az űrlapot?

Az,  aki  a  törvény  rendelkezései  szerint  köteles  a  perben  az  elektronikus  kapcsolattartás
szabályainak megfelelően eljárni, vagy aki nem köteles erre, azonban mégis az elektronikus
kapcsolattartási módot választotta.

V. Milyen lehetőségek vannak a beadvány szövegének feltüntetésére?

Az  űrlap  kitöltése  során  lehetőség  van  arra,  hogy  az  űrlapon  tüntesse  fel  a  beadványa
szövegét, lehetősége van azonban arra is, hogy azt elektronikus dokumentumként csatolja az
adatlaphoz. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem
haladhatja  meg  a  bíróságok  központi  honlapján  (www.birosag.hu)  közzétett  maximális
nagyságot.  Meghaladó  méretnél  a  beadványt  adathordozón  kell  beküldeni,  melyet  az
adatlapon jelezni kell.

Az egyes pontok kitöltéséhez kérjük figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót.

http://www.birosag.hu/

